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Ano VI – Nº 253 – 29 de novembro de 2016

 palavra profeta costuma ser utilizada normalmente Apara designar alguém que prediz o futuro, mas este 
sentido não corresponde à função que um profeta 

e x e r c i a  n o s  t e m p o s  d o  A n t i g o  Te s t a m e n t o . 
Fundamentalmente tratava-se de intermediários ou 
mensageiros entre Deus e seu povo. 
As mensagens que transmitiam eram geralmente 
atrabiliárias e muito críticas em relação à idolatria, à vida 
pecaminosa e à injustiça. 
Isso tornava a vida dos profetas extremamente perigosa.
Eram pessoas antissociais, geralmente homens que viviam 
ao mesmo tempo no centro e à margens da coletividade. 
Enunciavam o indizível. 
Ainda que falassem do futuro, mais que profetizar, acima de 
tudo para prevenir o povo das consequências de suas ações. 
Sua função, mais que profetizar, consistia em dizer algumas 
verdades.
Diziam diretamente aos reis o que tinham que fazer para 
reparar sua relação enfraquecida com Deus, deixar de 
adorar outros deuses, deixar de maltratar e explorar os 
pobres.         
Na Bíblia não há um único livro que nos relate todos os atos 
dos profetas. 
Grande parte do Antigo Testamento é dedicada a essas 
figuras de enorme significado. Os anos dos primeiros 
profetas, como Elias e Eliseu, foram registrados por 
terceiros, mas aqueles que os seguiram, como Oseias, 
Jeremias e Isaías, nos deixaram seus próprios escritos 
expressando suas crenças geralmente de um modo 
maravilhosamente poético.

Raymundo Lopes

Profeta
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Comentário do Evangelho 

aquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: “Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque Nescondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu 
agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho, a não ser o Pai; e ninguém conhece 
quem é o Pai, a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar”. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-
lhes em particular: “Felizes os olhos que vêem o que vós vedes! Pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram 
ver o que estais vendo e não puderam ver; quiseram ouvir o que estais ouvindo e não puderam ouvir”.

 São Lucas nos fala sobre uma coisa muito interessante da personalidade de Jesus, apresentando-O como um Oembaixador.
Embaixador é aquela pessoa que representa um país, fala da opinião do país e não da opinião própria. O embaixador 
fala o que o país quer. Por exemplo, sobre eutanásia ou aborto, o embaixador não fala o que pensa, fala o que o país 
pede para falar, representar. O embaixador protege os interesses daquele país que representa.
Jesus, como embaixador de Deus Pai diz que louva a Deus pois escondeu as coisas do reino do espírito àquelas pessoas 
que acham que sabem muita coisa e as revelou àquelas que fazem jejum do espírito. Aquelas pessoas que estão com a 
barriga cheia de sabedoria material não vão entender as coisas do reino do espírito. Mas Deus vai revelar coisas bonitas 
àquelas pessoas que estão em jejum no espírito. Porque não se acende velas para dois senhores, um sempre estará em 
contraposição com outro.
Jesus é o embaixador de Deus: aquelas pessoas que estão imbuídas de muita sabedoria material não vão entender as 
coisas do espírito. Talvez Deus encontre naquelas pessoas que estão em jejum dessa sabedoria, a sabedoria do espírito.
A presença de Jesus é perene. A coisa mais importante é presença de Cristo na Eucaristia. Jesus Eucarístico nunca 
morre. Por isso, quando Jesus diz que profetas e reis quiseram ver e não viram, Jesus não está falando da figura dele, 
senão restringiríamos demais a Jesus. Jesus diz que o que os profetas e reis esperavam era o grande anúncio de que o 
Pai escolheu as pessoas que estão vazias das coisas da matéria, aptas e entenderem as coisas do espírito. Esses profetas 
e reis são aquelas pessoas que estão com a barriga cheia de coisas materiais, eles não conseguem ver.
Jesus, ao mesmo tempo, é embaixador de Deus e é Deus, por isso diz: “Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém 
conhece quem é o Filho, a não ser o Pai; e ninguém conhece quem é o Pai, a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o 
quiser revelar”. A figura do embaixador é a procurada quando se deseja conhecer o país. Deus institui a embaixada do 
espírito no meio de Deus. Ele mesmo quis ser embaixador Dele mesmo. Ninguém chega ao Pai ou conhece o Pai senão 
através da embaixada do Filho. Esse entendimento é sabedoria simples de Deus. 
Jesus sempre fala exatamente aquilo que Deus Pai lhe falou.
Uma forma de materialismo é a mentira. Não se deve mentir, porque atrapalha a consciência alheia. Tem pessoa que 
mente enganando a si própria, além de enganar o outro. Estamos sempre vivendo momentos de mentira. Uma das 
mentiras mais divulgadas hoje em dia é a de que o mundo vai acabar em 21 de dezembro de 2012. Mas Jesus, o 
embaixador de Deus, disse que somente o Pai sabe quando se darão essas coisas, logo, ninguém sabe, a não ser Deus 
Pai Todo-Poderoso. Deus é império, Deus é rei, Deus manda, Deus decreta, Deus não pergunta a nossa opinião. Se nós 
não O entendermos, o problema é nosso. Deus quer que entendamos a sabedoria intrínseca do espírito. As pessoas 
estão vazias do que é necessário, imbuídas de uma filosofia da matéria, porque conhecer Deus é muito difícil, mas não 
é impossível.

(Explicação do Evangelho, por Raymundo Lopes, extraído do site , realizada em 1º de dezembro de 2009)www.espacomisionario.com.br

Deus Mesmo Lc 10,21-24
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Quando estamos diante da representação
de um personagem que acreditamos

ser um santo ou santa.

 
omeçaremos identificando o personagem. Para isso reparem bem na representação do santo Ce de seu entorno e procurem um sinal que lhes cause surpresa.

São múltiplos e variados. Em alguns a presença de um animal, em outros será uma decoração 
estranha, outras vezes estará ostentando um objeto etc.
 
O primeiro passo para identificar um santo consiste em escolher uma orientação.
 
Observar a presença de algum sinal sobre o próprio santo ou em suas proximidades, reparar nas 
vestes, notar se o santo está numa atitude particular ou se há outro personagem a seu lado.
 
Santidade, para começar, não significa perfeição moral, mas o fato de ficar à parte, de pertencer a 
Deus. 

No seio das Igrejas todos são chamados à santidade, pois a entrada no 
Reino de Deus traz implícita essa vocação comum a todos os membros do 
 povo de Deus. Sejam simples fiéis ou altos dignitários, tanto se vivem no 
mundo quanto numa comunidade, quer sejam casados ou permaneçam 
celibatários. Seja qual for a sua condição física, cultural, intelectual ou 
social, ou sua idade, todo aquele que trabalha para fazer resplandecer o 
reino de Deus através da santidade de sua vida.
 
Como respondem os fiéis a esse chamado?
 
Através da fidelidade à sua vida de fé, perseverando no louvor a Deus.
A chamada à santidade é enquanto percebida como um sinal de Deus.
 
Em nossos dias a santidade é percebida como um serviço a
 favor  da humanidade. O termo santo, porém, reserva-se 
com frequência para a categoria de homens e mulheres
 reconhecida pelas Igrejas.

Esses santos, entretanto, não são primordialmente 
modelos de virtudes. As Igrejas, quando reconhecem
 essas personalidades, reconhecem oficialmente a 
qualidade espiritual de suas vidas.
 

Raymundo Lopes



Sorteio da Visita da Imagem de Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus 

A imagem de Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus desejam visitá-lo(a). São as mesmas que participam do Terço 
nas terças-feiras, às 17h, nesta Basílica. Não é uma visita comum, é o carinho da Mãe de Deus que se estende até onde você 
mora. Se você deseja recebê-los, fique atento ao número abaixo, porque esta visita de hoje pode estar sendo programada 
para você.

Número do sorteio______ do dia 29 de novembro de 2016. 
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No dia 28/11/2016, Raymunda Lourdes
recebeu a 20ª visita da Imagem de 

Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus

Meus filhos amados! 
Vocês estão vivendo tempos confusos. Por isso venho ao 
mundo, para lhes trazer a paz e a luz de Cristo.
Sejam mansos e humildes, porque somente desta forma a 
violência e a arrogância serão confundidas e abaladas.
Uma grande confusão está prevista para a Igreja, mas se 
seguirem os meus conselhos e se ampararem na presença de 
Jesus na Eucaristia, muita coisa será evitada.
Lutem com humildade, mas sejam firmes no propósito de 
levar  o nome de Cristo com amor,  caridade e 
disponibilidade aos necessitados.
Eu estou presente para que sejam fortalecidos e não 
abandonem a fé.
Obrigada por terem atendido ao Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.156)

Comentário:
Teoricamente, o Terço de hoje deverá ser o último a ser 
rezado na Basílica de Lourdes, em Belo Horizonte, em 
preparação à mensagem semanal.  A proibição, 
determinada por Dom Serafim Fernandes de Araújo, foi 
comunicada a Raymundo, através da carta assinada pelo 
padre João Batista Megale, pároco daquela Basílica. Só 
Nossa Senhora poderá nos dizer o caminho a seguir. Temos 
certeza de que, do Céu, Ela não nos abandonará, porque 
esta obra é dela e não nossa. Adverte-nos que estamos 
vivendo tempos confusos, mas se mantém presente a fim de 
que sejamos fortalecidos e não abandonemos a fé. Lembra-
nos ainda que somente empunhando a bandeira da 
mansidão e da humildade, faremos cair por terra a 
arrogância e a violência. “Perseguem-me sem razão os 
poderosos, meu coração, porém, só teme vossas palavras” 
(Sl 118,161).

Vocês estão vivendo tempos confusos
Terça-feira, 04 de abril de 1995 

Consagração a Nossa Senhora
Mãe querida!
Aqui, a Vossos pés, estamos como degredados filhos de 
Eva. Recebei nossas alegrias e também nossas tristezas. 
Recebei nossos pecados e os transformai em graças, para 
que possamos, perante Vosso filho Jesus, nos apresentar 
brancos como a neve, resplandecentes ao lado de Seu 
manto. Não olheis nossos pecados, Mãe querida, mas 
somente a fé que anima a Igreja, da qual Vós sois Rainha e 
protetora. Estamos a Vossos pés, depois desta confissão de 
nossos pecados e fraquezas, implorando a Vossa proteção 
e nos consagrando inteiramente a Vosso serviço. 
Consagramo-Vos, também, a nossa família e tudo que 
temos.
Mãe querida, a Vossos pés pedimos proteção para nossa 
jornada terrena, para que na hora de nossa morte, 
estejamos aptos a encontrar Vosso filho Jesus na eterni-
dade.
Amém.

NOTA: Ao final, Nossa Senhora disse: “Se quer uma 
consagração a Mim, diga a todos que esta fórmula me 
agrada.”

<asd>


